
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו" )ל, ג("                                                                                          
כי תבוא למנות ראש ומנהיג לבני ישראל, תמנה רק את זה שמוכן לתת את עצמו ככופר נפש       ◆                           

 )אלשיך(                                                                   ולמסור את נפשו בעד כלל ישראל.                             .
 

חייב כל אדם מישראל לזכור תמיד את חסרונותיו שעדיין החסיר הרבה, שלא פעל מאומה, וזה  ◆                          
 מביאו לידי התעלות יותר ויותר.
אם רוצה אתה לנשא את בני ישראל שיעלו מעלה מעלה ביהדות, עליך ללמדם "לפקדיהם"  –"כי תשא את ראש בני ישראל" 

 )אור פני משה(שיתנו דעתם תמיד על חסרונותיהם, על כל אשר נפקד )נחסר, מלשון "לא נפקד ממנו איש"( מהם.              –
 

 "ונתנו אותו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים" )ל, יח(
 מים" ? בולכאורה היה צריך הכתוב לומר "ונתת 

ורגלים אינו חייב להיות דווקא מהכיור, כי אם מכל כלי שרת, ורק שהקידוש חייב  אלא, באמת הרי הדין הא שקידוש ידים
ואינם  ,במקום זה ,המים חייבים להיות רק שמה –מים"  שמהלהיות במקום שבין אהל מועד ובין המזבח. לפיכך נאמר "ונתת 

 חייבים להיות דווקא בכיור.
 )משך חכמה(

 "סרו מהר מן הדרך" )לב, ח(  
 

 משפחה גידלו, שהתגוררו בגולה זוג יהודים ישרי דרך
 הישר,סור מדרך החל לשלהם  אולם בן אחדלתפארת, 

 וכדומה, ואט אטמאוחר  , לקוםביתהוא הרבה לצאת מה
ריקה, הבן הותיר מכתב ובו  טתושמי ההוריםגילו אחד בוקר והידרדר, עד שהלך 

 כתב כי החליט להשתמד רח"ל.
אך האם אמרה שברצונה ליסוע  ,יאש ממנוילשבת שבעה על בנו ולהת האב רצה

 ישועה...האולי משם תבוא  ,זי"עיצחק מבויאן אל הצדיק הרה"ק 
 איפהנסעה אל הצדיק ושטחה לפניו את צרתה, הרבי שאל אותה האם היא יודעת 
אמר נמצא בנה, והיא השיבה שהיא יודעת שהוא נמצא במנזר פלוני, "אם כן" 

 לבית זה ותאמרי בפה מלא את שמי ושם אימי"... הרבי, "אל תתמהמהי, סעי
נסעה למנזר המאיים ואמרה את שמו של הרבי על עשתה האשה כדברי הרבי, 

וכשדבר לא  ,פתחו, אולם דבר לא אירע, היא חיכתה עוד זמן ארוך עד הלילה
 בעלה עם מספר חברים החליפו אותה בפתח המנזר.אירע שבה על עקבותיה, 

, אולם כל הלילהבמקום גם הגברים חיכו מספר שעות, האב החליט להישאר 
ול עטוף לבן מכיוון ל עקבותיהם, באותו הרגע צנח גוש גדו החליטו לשוב עחברי

 המנזר.
ולפתע נראה מתוכו פני הנער האובד, הוא רק  ,החל להתנועע אנה ואנההגוש 
 שיקחוהו הביתה...  ביקש
ונהנה סיפר הבן שהוא התקבל בכבוד גדול במנזר  ,שאלו אותו מה קרהכש ,בבית

עצבות נוראית להשתלט עליו החלה  ,אך לפתע פתאום ללא כל סיבהמאוד, 
המצפון ייסר אותו ללא  ,דבר שמעולם לא הרגיש ,ומחשבות חרטה הציפו אותו

ח ומאלוקי האמת לא נתנה לו והמחשבה שהוא עתיד להיעקר מחיי הנצ ,הרף
 ....מנוח

עליו, עד שהחליט שטוב מותו מחייו  נעלונצה לעזוב את המנזר אך הדלתות הוא ר
 .ר בחיים ולברוחה להישאובתקו ,בבגדיםוקפץ דרך החלון עטוף 

 ...בדקו ומצאו שהשעה בה תקפוהו ייסורי הנפש הייתה השעה בה הוזכר שם הצדיק

    

 מת...א  
 

כשנפטר ראש ישיבת סלבודקה, 

זצוק"ל, אייזיק שר רבי הגאון 

המפורסם, הגאון המשגיח ביקשו מ

 יחזקאל לוונשטייןרבי הצדיק 

 זצוק"ל, שיספיד אותו.
 

ולא סרב למרבה הפליאה המשגיח 
למרות ההפצרות הסכים להספיד 

 מדוע.ולא הבינו  ,הרבות
 

כיון שהמשגיח, גילה  ,אחר כךרק 

אפרים מרדכי חתנו הג"ר שגם 
היה  ,נפטר לא מזמןזצ"ל, גינזבורג 

 של רבי יצחק, שבהספד ,חששלו 
 ,גם על חתנולליבו צער  תגנבי
של השומעים,  היה גניבת דעתתו

 לפיכך לא הספיד ! ...
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 .ו"התשעיח' אדר א' , 136ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "וישלח אחאב"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

        זי"ע, בעל 'יסוד ושורש העבודה'  רבי אלכסנדר זיסקינדצדיק ה ,נפטר בהורדנא שבליטא ,התקנ"ד יח' אדריום ב
 .יםהיהודמענקי הרוח נולד הג"ר מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל זצוק"ל, המלבי"ם,  ,אדר התקס"ט' יטביום  //

 כי תשאפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ערבות הדדית                 
 

   מניין  עניינה העיקרי של הפרשה הוא                                
 וחטא העגל. ,ישראל בני                                   .

אומר הקב"ה למשה,  בחטא העגל,                                    
וצריך "לך רד כי שיחת עמך אשר העלת מארץ מצרים" )לב ז(, 

 וכי משה העלם ולא הקב"ה ? -להבין 
שמשה גיירם  ,ערב רבה לאשכוונת ה' הייתה  ,ואמנם כתב רש"י

)וזה . העגל אבחט והם שיחתו והשחיתו ,ללא ששאל את הקב"ה
 ויעויין עוד ברש"י לב, ד בסופו, ,ע"פ האמור בשמות רבה )מב ו(

 ובתנחומא יט(.
"הגרים שעלו עם ישראל  :בויקרא רבה )כז ח(כך כתוב ו

 ( 'וגם ערב רב עלה אתם' הם עשו את העגל". ,ממצרים
שהערב רב  -לפי זה ש :ורבינו האור החיים הקדוש כותב )לב יא(

כל הכעס של ה' על העם היה על שלא מחו, ואם חטאו ולא העם, 
כי  ,טענה הנשמעת ייתהה ,טענת משה "למה ה' יחרה אפך"כן 

כיון שהערב רב הם המשחיתים, אין ראוי שיחרה אף ה' בעמו 
 ו ?!מדיושש מדוע ,שיש עליהם דין ומשפט הגםישראל, ו

ואפשר  ,שמשה הסכים שהערב רב יושמדו ,ומזה אנו למדים
 ,אומרו "למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת"מלדייק זאת 

ביקש ולא על עם ישראל, הוא  -שהוציא ה' דהיינו שרק על העם 
שאפילו משה  ,ואכן כל הערב רב שהיו אז באמת מתו הערב רב.

 פטרונם שקיבלם הסכים שיכלו.
נראה לפי פשוטו של מקרא ש ,מאידךש ,מוסיף האור החייםו

אזי צריך לומר שטענת משה  ,עצמו היה זה שחטאישראל עם ש
רי מתו כל שה, חלק שלא חטאו שאינם צריכים לכלותהייתה על ה

 עושי הרשעה והם שלושה:
 ב( שעבדו בעדים בלבד. א( שעבדו בעדים ובהתראה.

 ג( שעבדו בהתראה בלבד.
אמר "ואכלם, וה'  חטא,ואם כן לא נותרו אלא אלו שלא היה בהם 

ולכן אמר , ביקש לעקור הכלשדהיינו  ,ואעשה אותך לגוי גדול"
 ,על אותם שלא עבדו כל עיקר ולא מרדו "למה יחרה אפך"משה 

אין זו  ,יהודי לזולתושל כל ערבות  גם שישהו? מדוע יומתו 
 סיבה שיעקר מהם זיכרון עמך עד לכליה חלילה.

∞ ♦ ∞ 
רצה ה' לכלות  ,מהדברים הנ"ל רואים שבגלל הערבות ההדדית

 ו.שלא חטאאף  ,כולוישראל את עם 
 מה גדול כוחה של הערבות וחובתו של יהודי לדאוג לזולתו !

: "ל לכל יהודיבהקשר זה נספר על מסירותו של החפץ חיים זצ
הלך מוילנא למקום תורה הסמוך  15סיפר רב אחד, שבהיותו בן 

 .לן בבית המדרשבהגיע הלילה ולראדין, עיירתו של החפץ חיים. 
ידו חיים עומד ל החפץראה את המתו ולתד ,לפנות בוקר התעורר

הגיש לו  ,ובידו כלי מים ומגבת, לאחר שהציע לו ליטול את ידיו
חלה וכוס חלב, הביא לו כר ושמיכה מביתו ודיבר על ליבו 

, צידה לדרך גם למחרת נתן לו .שיוסיף לנוח עד שיעלה היום
 ליוהו לדרכו.נפרד ממנו אחרי שו ,כסף לנסיעה עם עגלון

 , והיה מוכן להשפיל עצמו עבור אחרים.פץ חיים תדירכך נהג הח
ניסו בני הבית להפריע לו , הציע בעצמו מיטה לאורחכשפעם 

וכי גם "נענה ואמר  ,ולקחת מידו את הטורח הזה בגלל כבודו

 ... ?! "ן הייתם לוקחים ממני בגלל הטירחהאת מצות תפילי

 -"ויקנאו למשה כתוב בתהילים )קו(  זי"ע:הסטייפלער אמר 

היו מתקנאים וכועסים דהיינו ש .קדוש ה'" -במחנה, לאהרון 

 '.במחנה' ו מתנהג כמנהיג ומתערב בעםנמדוע אי - משה על

כועסים היו  ,שהיה אוהב ורודף שלום ,ואילו על אהרון

 ...שופרועליו להיות גדול כהן  -'קדוש ה'' אומרים שהוא ו

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

תוכי מדבר, או עופות                ?                                  
שמגדלים בבית לנוי וכדו', וכן                               .
אקווריום עם דגים, האם מותר                        .

 ? *(בכלוב )לטלטם בשבת 
 

זצ"ל  הגר"ע יוסףכתב מרן  ,)ג(חזון עובדיה ב !
שהוא  ,והביא לגבי תוכי בכלוב ,תשובה בעניין

שמתיר  מהר"ח אור זרועבן  ,ראשוניםמחלוקת 
 שאוסר לטלטלם. הרא"שלטלטלם, לבין 

כדעת  נהוגשיש ל ,והעלה הגר"ע יוסף להלכה
 הרא"ש שאוסר לטלטל הכלוב או האקווריום.

-------------------- 

ת בהבאנו בש ,עצמם בעלי החיים לגבי טילטול*
 לחלוטין. שהדבר אסור ,קודמתה

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ –פח פרק   

 
 ה נהירה  אחרהחלאחרי 'התגלויותיו', 

ולא כיחש ליבלי עצמו לא  טיץ, הרוכל המתגלה כ'צדיק'.פרוסליבלי 
סיפר לשומעיו המופתעים א וה ,הקבליות הסתיר את מקור ידיעותיו

שמים, האחד לומד משבאו  שלומדים איתו שני רבנים תלמידי חכמים
והוא רבי יצחק לוריא,  ,מדבר עם חבירוהאיש כ עימו פנים אל פנים
פניו,  לאהשני לומד איתו כשעורפו מופנה אילו ו )האר"י הקדוש זי"ע(.

שאין לו אמר לו ד הוסיף שהאר"י ווהוא שבתאי צבי "שהוא משיח". ע
עד שיגדל בחסידות, יתקן את מעשיו  "צ,שרשות לראות עדיין את פני 

 קבלה.ויעסוק בתורה, בזוהר ושאר ספרי 
, סיפוריו קסמו באוזני ההמון ובה הזו הגדילה את ערכו של ליבליהתש

היו כמה שהחליטו לספק לו  ,מספר הנוהים אחריו התעצםלשומעים ו
זמנו את בכדי שיוכל לעזוב את עיסוקיו ולהקדיש  ,את כל צרכיו

 הנהגת הציבור בדרכי היראה.לללימוד, לעבודת ה', לתעניות ו
הייתה הכרזתו שזה עתה  ,של ליבלי הציבורית נקודת מפנה בעלייתו

חזר מאז  הוארבו השני,  ,זכה לראות סוף סוף את פניו של שבתאי צבי
התגבשה  תורה שלדבריו נאמרו לו מש"צ, ואחר זאת על הרבה דברי

 של אנשים שהיו כת ממש. סביבו קבוצה מוגדרת
 שכה אליו גם אנשיםמ ,הפתאומית שבהתגלותו המופלאה של ליבלי

 .דתו בשנת התכ"ו, שכזכור המיר עצמו שסלדו מש"צ
קהילות מדינת בלצאת למסע  לליבליאיפשר  ,הגיבוי הציבורי לו זכה

דו ר' הגיע לגדולה שבקהילות, ניקלשבורג, קם נגמוראביה, אך כש
 אלחנן מגיד ע"ה, יהודי שסלד מהתנועה המשיחית החדשה.

פתח נגדו זה הגיע, וכש ,ר' אלחנן הזמין את ליבלי לדרוש בבית מדרשו
כאילו ש"צ  מספר להמונים שטויות ושקרים, על שהוא בפרץ תוכחה
ליבלי , סערה קמה בביהמ"דחרונו של ר' אלחנן עלה ו .התגלה אליו

, בענוה מדומה הוא הסכים חסידיו רצו אחריו לפייסוו נמלט מהמקום
 ...נפח ר' אלחנן את נשמתולביהמ"ד נכנס וברגע ש, שובל

 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(ע"פ )

   

 לוותר   

 על הסנדקאות...        

 ,בשבת פרשת בשלח התשע"ו
 מגבעת שמואל שבת משפחת ילינקחגגה 

האב, עו"ד  וכך סיפרות, ושהגיע למצ ,לבן הקטן אחיה נ"י חתן
"כשבני אחיה נולד, רציתי לתת את : לאורחים צביקה ילינק

זצוק"ל, )חמי כבר נתן בוקובזה  למורי ורבי הרבהסנדקאות 

 נפטר, ואבי היה סנדק לבני הגדול(, הרב הסכים.
 ,ולא הופיעהוא התעכב  ם חיכינו לרב באולם, אךבהגיע היו

 ניסינו להשיג אותו בטלפון, וחברי נתי זנד התקשר שוב ושוב
 הרב ענה ואמר שהוא מתעכב בדרך בפקקים, לשאול מה קורה,

 .א שלילא יספיק להגיע, ושיתנו את הסנדקאות לאב ולכן
, ועשינו בסופו של דבר לא הייתה ברירהעד ש ,חיכינו וחיכנו

, מיד לאחר מכן הרב אחיה אצל בניאבי זכה וישב סנדק גם  כך.
 הופיע.
כשהרב חלה והוטס לגרמניה לטיפולים, טסתי אליו  ,לימים

 -שמציקה לי  לו שיש שאלהאמרתי לבקרו, ותוך כדי שדיברנו 
, הרי האזור בו היה למה הוא התעכב ,מה קרה אז בברית

 ללא פקקים ? הברית הוא אזור שקט
וזה וד מעוניין להיות סנדק שהוא ראה שאבי מא ,הרב אמר לי

ואמר לנו  לםחנה בצד הדרך בסמיכות לאוולפיכך  ,חשוב לו
 שהוא מתעכב...

 "...אכן היה הסנדק נכנס לכבדנו בנוכחותו יאברק כששמע ש
 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


